∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(2010=100,0)
1. Εισαγωγή
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων είναι τριµηνιαίος δείκτης και
αναφέρεται στον κλάδο της εµπορίας, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών, καθώς και της εµπορίας των αντίστοιχων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων. Ο
δείκτης αυτός ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έτος 2006, µε έτος βάσης 2005
(2005=100,0).
Η κατάρτιση του ανωτέρω δείκτη εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)
1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών, όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1158/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Η αρχική κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων έγινε
σύµφωνα µε την προηγούµενη ταξινόµηση κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE Rev.1
και κάλυψε την περίοδο 2005-2008. Κατά το έτος 2009, καταρτίστηκε ο δείκτης, σύµφωνα µε
Ο
την ταξινόµηση NACE Rev.2 και µε αναδροµικά δεδοµένα από το 1 τρίµηνο 2000.

2. Σκοπός του δείκτη – Χρησιµοποιούµενοι ορισµοί
Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων είναι δείκτης του οικονοµικού
κύκλου της επιχείρησης και δείχνει την εξέλιξη της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών του εν
λόγω κλάδου.
Σκοπός του δείκτη είναι η µέτρηση της δραστηριότητας του Τοµέα των Αυτοκινήτων στην
αγορά σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται χωρίς το ΦΠΑ και περιλαµβάνει τα
συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(τρίµηνο) και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
σε τρίτους.
Οι χρησιµοποιούµενοι ορισµοί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1503/2006 της Επιτροπής
για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων
στατιστικών, είναι οι ακόλουθοι:
• Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει η
επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε
πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.
• Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει όλα τα τέλη και τους φόρους επί των υπηρεσιών
που τιµολογήθηκαν από την επιχείρηση, µε εξαίρεση το ΦΠΑ που έχει χρεώσει η
επιχείρηση στους πελάτες της. Περιλαµβάνει, επίσης, όλα τα άλλα έξοδα
(µεταφορά, συσκευασία, κλπ) που επιβαρύνουν τον πελάτη, ακόµη κι αν τα έξοδα
αυτά αναγράφονται χωριστά στο τιµολόγιο.
Ειδικότερα, στον κύκλο εργασιών, κατά κανόνα, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
• Πωλήσεις µεταποιηµένων προϊόντων
• Πωλήσεις προϊόντων που έχουν παραχθεί από υπεργολάβους
• Πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν µε σκοπό τη µεταπώληση στην ίδια
κατάσταση
• που παραλείφθηκαν
• Πωλήσεις υποπροϊόντων
• Τιµολογηθείσες δαπάνες συσκευασίας και µεταφοράς
• Τιµολογηθείσες ώρες εργασίας που παρασχέθηκαν από τρίτους, στο πλαίσιο
• υπεργολαβίας
• Τιµολογηθείσες εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης και επισκευής
• Τιµολογηθείσες δόσεις (τµηµατικές πληρωµές)
• Πωλήσεις απορριµµάτων και άλλων ανακτήσιµων υλικών.

∆εν λαµβάνονται υπόψη οι µειώσεις τιµών, οι εκπτώσεις και οι προσφορές που
παραχωρήθηκαν σε ένα µεταγενέστερο στάδιο στους πελάτες, για παράδειγµα στα τέλη του
έτους.
Τα έσοδα που καταχωρούνται, ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, ως χρηµατοοικονοµικά έσοδα
και ως έκτακτα έσοδα στους λογαριασµούς εταιρειών, εξαιρούνται από τον κύκλο εργασιών.
Επίσης, δεν περιλαµβάνονται τυχόν επιδοτήσεις λειτουργίας.

3. Στατιστική ταξινόµηση
Η αρχική κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων την περίοδο
2005-2008, έγινε σύµφωνα µε την ταξινόµηση NACE Rev.1. Στην κάλυψη του δείκτη (κλάδος
µε κωδικό οικονοµικής δραστηριότητας 50) για την ανωτέρω περίοδο, περιλαµβάνονταν και ο
τριµηνιαίος δείκτης κύκλου εργασιών για την οµάδα µε κωδικό 505: «λιανική πώληση
καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων».
Από το 2009 η κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων έγινε µε
βάση τη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, όπως απαιτείται
από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε αυτή την ταξινόµηση, ο κλάδος «λιανικής πώλησης καυσίµων και λιπαντικών
αυτοκινήτων» κατατάσσεται στο λιανικό εµπόριο και ερευνάται πλέον, σε µηνιαία βάση, στο
∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, µε την κατάρτιση του επιµέρους µηνιαίου
∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα
καταστήµατα..

4. Γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη –Στατιστική ταξινόµηση.
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων αναφέρεται στο σύνολο της
Χώρας και καλύπτει τις δραστηριότητες του κλάδου 45 (Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, και
επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών), σύµφωνα µε τη στατιστική ταξινόµηση
οικονοµικών δραστηριοτήτων, NACE Rev.2.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο 45 εντάσσονται:
451 Πώληση µηχανοκίνητων οχηµάτων
452 Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
453 Πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
454 Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών, και των µερών και εξαρτηµάτων
τους
Εκτός από το γενικό δείκτη για το διψήφιο κλάδο 45, καταρτίζεται ιδιαίτερος δείκτης για τον
τριψήφιο κλάδο 451 της ταξινόµησης NACE Rev.2.

5. Περίοδος βάσης - Αναθεώρηση – Χρονοσειρά του δείκτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του υπ΄αριθ. 1165/98 Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου «περί
βραχυπροθέσµων στατιστικών», ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των
Αυτοκινήτων αναθεωρείται κάθε 5 έτη και ειδικότερα στα ηµερολογιακά έτη που λήγουν σε
0 και 5. Σκοπός των αναθεωρήσεων του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των
Αυτοκινήτων είναι η προσαρµογή του δείκτη στις εκάστοτε εξελίξεις της διάρθρωσης του
Τοµέα Αυτοκινήτων µε την ανανέωση τόσο του δείγµατος των ερευνώµενων
επιχειρήσεων, όσο και των χρησιµοποιούµενων αναγωγικών συντελεστών των
επιχειρήσεων του δείγµατος.
Για τις αρχικές χρονοσειρές των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων της
περιόδου 2005-2008, λόγω εξαίρεσης του κλάδου λιανικής πώλησης καυσίµων και
λιπαντικών αυτοκινήτων (καύσιµα κίνησης), κρίθηκε αναγκαίος ο επανυπολογισµός των
αρχικών αυτών χρονοσειρών, χωρίς τη συµπερίληψη του κλάδου καυσίµων κίνησης,
προκειµένου να επιτευχθεί η διατήρηση της συγκρισιµότητας των καταρτιζόµενων σειρών των
δεικτών.
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Επιπλέον, για τη σύνδεση και τον αναδροµικό υπολογισµό των χρονοσειρών των ∆εικτών
Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων από το 2000 χωρίς τη συµπερίληψη του
κλάδου καυσίµων κίνησης όπως απαιτείται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 472/2008 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε η απαραίτητη εκτίµηση των δεικτών για την περίοδο 20002004, που βασίστηκε στα ετήσια δεδοµένα των διαρθρωτικών στατιστικών των
επιχειρήσεων στον Τοµέα των Αυτοκινήτων (Structural Business Statistics) και στο
εποχικό πρότυπο που διαµορφώθηκε από τα στοιχεία της περιόδου 2005-2008.

6. Σχεδιασµός έρευνας - Επιλογή δείγµατος επιχειρήσεων
Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη είναι δειγµατοληπτική και αναφέρεται σε 2.012
επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών (έτους 2010) ίσο ή µεγαλύτερο των 300.000 Ευρώ,
από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγέθους 319 επιχειρήσεων
σε όλη τη χώρα µε στοιχεία από 46 Περιφερειακές Ενότητες.
Για την επιλογή των ερευνώµενων επιχειρήσεων του δείγµατος εφαρµόστηκε η µέθοδος της
µονοσταδιακής στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας και βασίστηκε στο Μητρώο
Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Κριτήριο στρωµάτωσης των επιχειρήσεων είναι:
α) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας µε τριψήφιο κωδικό NACE Rev 2 ως εξής: 451, 452,
453+454
β) 7 τάξεις µεγέθους επιχειρήσεων, µε βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, έτους 2010,
ως εξής:
Τάξη
µεγέθους

Κύκλος Εργασιών σε Ευρώ

1

300.000 - 700.000

2

700.001 - 1.400.000

3

1.400.001 - 3.000.000

4

3.000.001 - 6.100.000

5

6.100.001 - 15.000.000

6

15.000.001 - 30.000.000

7

30.000.001 +

Σε κάθε στρώµα που δηµιουργείται από τη διασταύρωση των δύο κριτηρίων στρωµάτωσης
επιλέγεται δείγµα επιχειρήσεων µε ίσες πιθανότητες και µε την εφαρµογή της συστηµατικής
δειγµατοληψίας. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην τελευταία (7η) τάξη µεγέθους ερευνώνται
απογραφικά.

7. Κατάρτιση των ∆εικτών
Ο υπολογισµός των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων γίνεται µε την
εφαρµογή της µεθόδου της αλύσωσης. Για κάθε δείκτη, αρχικά εκτιµάται από τις επιχειρήσεις
του δείγµατος η αξία κύκλου εργασιών

)
Y

q

τρέχοντος τριµήνου

q , η οποία ακολούθως

συγκρίνεται µε την αντίστοιχη εκτίµηση του προηγούµενου τριµήνου,
βάσης). Κατόπιν, ο σταθερός δείκτης (ή δείκτης σταθερής βάσης)

I

)
Y

Yq

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το
προηγούµενου τριµήνου.

q −1

(δείκτης κινητής

τρέχοντος τριµήνου,
σταθερό δείκτη του
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7.1. Αξία κύκλου εργασιών
α. Συµβολισµοί
Για ένα κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας που χρησιµοποιείται ως κριτήριο στρωµάτωσης,
συµβολίζουµε τα εξής:

h : τάξη µεγέθους επιχειρήσεων ( h = 1,...,7)
N h : αριθµός επιχειρήσεων στην τάξη h

n : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος στην τάξη h
m : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος που αποκρίθηκαν στην τάξη h
m
r : ρυθµός απόκρισης στην τάξη h , δηλαδή: r =
n
a : αναγωγικός συντελεστής των επιχειρήσεων του δείγµατος που αποκρίθηκαν στην τάξη
h , δηλαδή: a = N
n ⋅r
h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

y qhi : αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος τριµήνου q, της επιχείρησης σειράς i , της τάξης h

Y

qh

: αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος τριµήνου q, όλων των επιχειρήσεων της τάξης
δηλαδή:

Y

q

Y

Nh
=
y
∑
qh
i =1

h,

qhi

: αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος τριµήνου q, όλων των επιχειρήσεων του κλάδου,
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δηλαδή:

Y q = ∑Y qh
h =1

β. Εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών
Η εκτίµηση

)
Y

q

,της

αξίας κύκλου εργασιών τρέχοντος τριµήνου

q υπολογίζεται από τις

σχέσεις:

) m
Y = ∑a ⋅ y
)
)
Y = ∑Y
h

h

qh

q

i =1
7

qhi

( 2)

qh

h =1

(1)

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

m
)
=
∑∑
a ⋅y
Y
7

q

h

h

h =1 i =1

qhi

(3)

Η εκτίµηση της αξίας κύκλου εργασιών σε διψήφιο επίπεδο προκύπτει αθροίζοντας τις
επιµέρους εκτιµήσεις της αξίας κύκλου εργασιών των τριψηφίων που συνθέτουν το
εκτιµώµενο επίπεδο.
γ. Αναγωγή των αξιών κύκλου εργασιών σε τυπικό τρίµηνο
Οι αρχικά εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών του δείκτη αναφέρονται σε τρίµηνα, τα οποία
είναι άνισα µεταξύ τους, από άποψη εργάσιµων ηµερών και ως εκ τούτου, οι αρχικά
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καταρτιζόµενοι δείκτες δεν είναι συγκρίσιµοι. Η συγκρισιµότητα των τριµηνιαίων δεικτών
επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη προσαρµογή τους σε δείκτες ίσης χρονικής διάρκειας.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών
πολλαπλασιάζονται µε ειδικό συντελεστή διόρθωσης, ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε
τρίµηνο του έτους. Ο συντελεστής διόρθωσης προκύπτει µε διαίρεση του µέσου αριθµού
εργάσιµων ηµερών, κάθε τριµήνου δεδοµένου έτους t , δια του αριθµού των κανονικών
εργάσιµων ηµερών του ερευνώµενου τριµήνου q, του έτους, ως εξής:

c

q

=

x

t

xtq

(4)

όπου:,

c : διορθωτικός συντελεστής τριµήνου q του έτους t
x : ο µέσος αριθµός εργάσιµων ηµερών τριµήνου, δεδοµένου έτους t
tq

t

xtq : ο αριθµός των κανονικών εργάσιµων ηµερών του ερευνώµενου τριµήνου q του έτους t
7.2. ∆είκτης κύκλου εργασιών
α. ∆είκτης κινητής βάσης
Αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης κινητής βάσης τρέχοντος τριµήνου q, ως εξής:

I

q . q −1

)
Y
= )
Y

q

(5)

q −1

όπου:

I q ,q−1 : δείκτης κινητής βάσης, τρέχοντος τριµήνου q ,ως προς το προηγούµενο τρίµηνο

)
Y :
)
Y
q

q −1

( q − 1)
εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών τρέχοντος τριµήνου

q

: εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών προηγούµενου τριµήνου ( q − 1 )

β. ∆είκτης σταθερής βάσης
Ο σταθερός δείκτης (ή σταθερής βάσης 2010) τρέχοντος τριµήνου q προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό του δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό δείκτη του προηγούµενου
τριµήνου, ως εξής:

I Y = I q,q −1 ⋅ I Yq −1 (6)
q

όπου:

I Yq

IYq−1

: σταθερός δείκτης τρέχοντος τριµήνου q
: σταθερός δείκτης προηγούµενου τριµήνου, q-1

Για τη διόρθωση του δείκτη βάσει του αριθµού εργάσιµων ηµερών, οι αξίες κύκλου εργασιών
του δείκτη κινητής βάσης της σχέσης (5) πολλαπλασιάζονται µε το συντελεστή διόρθωσης της
σχέσης (4).
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8. Ανακοίνωση και διάθεση στοιχείων του δείκτη
Τα στοιχεία των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων ανακοινώνονται,
τριµηνιαίως, εντός προκαθορισµένων ηµεροµηνιών, 52 έως 55 ηµέρες µετά το τέλος του
τριµήνου αναφοράς.
Τα στοιχεία ανακοινώνονται µε το προβλεπόµενο ∆ελτίο Τύπου και δηµοσιεύονται στα τακτικά
δηµοσιεύµατα της ΕΛΣΤΑΤ:
•

Ελληνική Οικονοµία (http://www.statistics.gr/el/the-greek-economy)

•

Η Ελλάδα µε αριθµούς (http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures)
ο

Επίσης, τα στοιχεία του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο από το 1 τρίµηνο
2000 διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στη διεύθυνση
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT45/-)
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